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VELENJE — RAZVOJNO SREDIŠČE ALI REGIONALNI CENTER
Vladimir K o k o 1 e*
Za SR Slovenijo moremo ugotoviti (1), da je naše omrežje urbanih
središč v celoti vzeto dokaj stabilno. Vrsta kumulativnih zbirov velikosti
naših mest — le-to pa odraža najbolj celovito število njihovega prebivalstva — ne nakazuje bistvenih sprememb krivulj za posamezna leta,
ampak, nasprotno, presenetljivo paralelen potek v stoletnem obdobju
po letu 1869. Krivulje pa redno ostreje odstopajo navzgor, ko upoštevamo Ljubljano in Maribor, ki očitno izstopata iz omrežja kot edini res
večji mesti. Tako velikostno distribucijo (»rank-size«) so na splošnem
ugotovili tudi v drugih deželah s starodavnim omrežjem urbanih središč,
zlasti še, če se je industrializacija v novejšem obdobju naslonila pretežno
na že obstoječe omrežje. Stabilne distribucije kažejo, da se v celotni
strukturi očitno postopoma izenačijo razlike, ki so posledica sicer vedno
bolj ali manj neenakomerne rasti posameznih mest. Dosedanje analize
razvoja slovenskega urbanega omrežja v zadnjih sto letih pa so pokazale,
da z nekaj redkimi izjemami celo znotraj posameznih velikostnih kategorij stopnje rasti niso pomembno odstopale od poprečja. Tako so
z izrazito močnejšo rastjo v desetletjih pred prvo svetovno vojno in po
njej izstopale Jesenice in Trbovlje. Razvili sta se v dve pomembni središči, ki sta s svojimi na novo razvitimi urbanimi funkcijami, pa tudi s
svojimi območji dnevne migracije, prerastli lokalne in mikroregionalne
okvire in sta v svoje vplivno območje vključili glede določenih funkcij
tudi širše »regionalno« zaledje (Zgornji del Gorenjske oziroma Zasavje
z jedrom v »Črnem revirju«).
V novejšem obdobju po drugi svetovni vojni je tak izjemen primer
v urbanem omrežju (2) le eno mesto: V e l e n j e . S svojo, v poprečju
daleč prešegajočo stopnjo rasti števila prebivalstva, zaposlenih in gradnje stanovanj, povsem izstopa iz sicer standardnega vzorca razvoja urbanega omrežja. Problem, ki se ob tem odpira je: ali moremo podobne posledice tako burnega razvoja Velenja v odnosu do regionalne strukture
SR Slovenije v sedanjosti pričakovati tudi v tem primeru? Ali, drugače
rečeno, pomeni novo mesto Velenje tudi središče nove funkcijske regije?
Velenje pred vojno in vse do osvoboditve leta 1945 ni imelo trdne tradicije storitvenega središča za neko širše območje (3), čeprav je bilo
*dr., hab. izredni univ. prof., samostojni svetovalec, Zavod SRS za družbeno
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tudi historični »trg«. Odkar se je središče občine v začetku šestdesetih
let preneslo iz bližnjega Šoštanja v Velenje, je postalo občinsko središče
za občino, ki pa zajema samo razmeroma ozko območje porečja Pake.
Sosednji Šoštanj je bil nekaj let po zadnji vojni središče manjšega okraja, ki je zajemal tudi še vso Gornjo Savinjsko dolino, to je, ozemlje
sedanje občine Mozirje. Ta »regionalna« povezava je prišla do izraza že
pred vojno, ko je isto območje spadalo v poseben okraj (»srez«), ki pa
je imel — po historično pogojenih okoliščinah — središče v Gornjem
Gradu. Povezave Šaleške doline proti Gornji Savinjski dolini so pa bile
tedaj ohlapne in zgolj upravne. Območje bivšega okraja Gornji grad oz.
Šoštanj ni bilo niti izrazito zaokrožena fizična-geografska enota, niti
izrazita funkcionalna oziroma nodalna regija.
Y prvem poskusu regionalizacije Slovenije v kompleksne geografske
enote je Melik (4) ob obravnavi »Slovenske Štajerske s Prekmurjem«, Velenje oziroma Šaleško dolino (naziv s historičnimi reminiscencami!) oz.
Velenjsko kotlino (fizično-geografska enota!) uvrstil kot eno temeljnih
enot v širše območje savinjskega dela Slovenije; ozemlje na severu, Mislinjsko dolino, pa v Pohorsko Podravje.
Z ostreje opredeljenimi kriteriji in z izvedbo regionalizacije na funkcijskih kriterijih je kasneje Ilešič (5) uvrstil Velenje v posebno »šaleško
(velenjsko) mezoregijo« v sklopu velike in izrazite Savinjske makroregije
s središčem v Celju. Funkcijska mezoregija je bila pri tem opredeljena
kot teritorialno območje, kjer je mogoče ugotoviti močno in očitno gravitacijo k določenemu sekundarnemu, mezoregionalnemu centru. Vsekakor pa je Ilešič ob tem upošteval kot kriterij tudi obstoj »močno samostojne, nadpoprečno pomembné produkcijske funkcije« (in je kot podoben primer navajal tudi Trbovlje oziroma Črni revir. Kot takšna mezoregija je leta 1958 občina Velenje (tedaj še občina Šoštanj!) gotovo že
fungirala in se je Velenje (ali somestje Velenje-Soštanj) poleg Celja
uvrstilo kot drugo najpomembnejše gospodarsko proizvodno in gravitacijsko žarišče v porečju Savinje. Z dnevno migracijo zaposlenih v Velenje je to žarišče že tedaj začelo zajemati v svoje vplivno območje precejšnje zaledje v sosednjih občinah Žalec, Mozirje in Slovenj Gradec.
Kasnejše raziskave gravitacije v zvezi s storitvenimi dejavnostmi oziroma raziskave centralnih krajev v Sloveniji (6) so pokazale — vsaj za
stanje sredi šestdesetih let — da gravitacijsko zaledje Velenja (oz. Šoštanja) ni bistveno seglo preko meja sedanje občine. Moja analiza in
podrobna klasifikacija (7) je uvrstila Velenje (in Šoštanj) le med centralne kraje »nižje« stopnje (pri tristopenjski členitvi), vendar pa samo
Velenje kot »nadpoprečno opremljen« center te stopnje (oziroma kot
center 4. stopnje pri podrobni klasifikaciji). Niso pa tedaj bile v Velenju
razvite storitvene centralne dejavnosti »srednje« stopnje, medtem ko so
bile v Celju le-te izrazito nadpoprečno razvite! Velenje s Šoštanjem je
bilo predvsem rudarska in čedalje bolj tudi tedaj že industrijska anglomeracija. Tako ga je opredelila tudi kasnejša analiza Inštituta za ekonomske raziskave (8). Ta njegova vloga se je v zadnjih desetih letih le
še okrepila, tudi s povečanjem premogovništva in energetike.
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Okrepila se je tudi urbanizacija, predvsem z rastjo Velenja samega
in nekaterih okolišnih vasi, manj pa na račun Šoštanja, ki delno sega
že na eksploatacijsko polje premogovnika. Število prebivalcev v občini
se je povečalo od 15.843 leta 1948 na 22.245 leta 1961 ter 29.024 leta 1971
ter je doseglo (po registru prebivalstva) leta 1976 že 32.626 prebivalcev.
Število prebivalstva se je tedaj podvojilo. Se bolj se je povečala gospodarska moč občine. Leta 1975 je bila po družbenem proizvodu v SR
Sloveniji (če štejemo pet ljubljanskih občin skupaj) že na 7. mestu, in
po proizvodu na prebivalca na 1. mestu! Velenje s Šoštanjem je doseglo celo druga naglo se razvijajoča središča kot npr. Koper ali Novo
Gorico! Iz naselja, ki je takoj po vojni komaj presegalo značaj »rudarske kolonije« in je bilo precej manjše od Šoštanja, se je Velenje razvilo
v pravo »novo« mesto. V zvezi s tem se je odprlo vprašanje, v koliko se
je zato spremenila tudi funkcija Velenja in velenjske občine v Sloveniji in še posebej v tem delu Slovenije? Naravni, ekološki okviri so
pri tem seveda ostali v glavnem isti. Tudi prometno omrežje se v zadnjih dvajsetih letih — mimo asfaltiranja nekaterih cest — praktično ni
spremenilo, s pripombo, da gre sedaj železniški promet iz Celja le do
Velenja in ne več dalje. Razdalje do sosednjih centrov torej niso doživele
sprememb. Industrializirana Spodnja Savinjska dolina, od Celja do
Žalca in Polzele, je ostala Celju bliže kot Velenju, enako tudi dolina
ob Hudinji. Pač pa se je pričela navezovati na Velenje ostala Gornja
Savinjska dolina, posebno še njen najgosteje poseljen del v trikotu Mozirje—Nazarje—Rečica. Od križišča cest med Ljubijo pri Mozirju in Letušem, na meji mozirske občine, kjer se preko nizkega prevala odcepi
cesta v šaleško dolino, je do Šoštanja le 11 km in do Velenja le 18 km,
do Celja pa že 30 km. Osrednji del mozirske občine je tedaj potencialno
bolj izpostavljen vplivom Velenja kot Celja, seveda ko gre za enakovredno funkcijo. Če bi bila na hidrografskem oziroma orografskem in
prometnem stičišču Gornje Savinjske in Šaleške doline pri Letušu ali
Šmartnem urbana aglomeracija v velikosti Velenja, ni dvomiti, da ne bi
predstavljala za obe dolini njuno skupno žarišče in bi bilo vse območje
dobro zaokroženo zaledje takega središča. Tako pa centralne funkcije
opravljata Mozirje in Velenje. Prebivalstvo obeh sedanjih občin skupaj šteje nekaj manj kot petdeset tisoč prebivalcev, kar je toliko kot
npr. tri zasavske občine z jedrom v »Črnem revirju«. Slednjega je omenjena študija 1ER opredelila kot močan proizvodni center, moja študija
pa kot »nepopolno opremljen regionalni center« oziroma kot »subregionalni center«, ne pa kot polno razvito regionalno središče, kot je npr.
Novo mesto ali Nova Gorica, kjer število prebivalstva v zaledju skoraj
dvakrat preseže ono v Zasavju.
Trbovlje tudi ni navedeno le kot slučajno izbran primer. Je mesto
(ali del somestja), ki ni bistveno večje od Velenja in mu je zelo sorodno
po ekonomskem profilu. Kljub majhnemu zaledju, ki se komaj more še
kaj raztegniti ali povečati v demografskem smislu, ima razvite, sicer v
skromnejšem obsegu, vsaj nekatere »regionalne« centralne dejavnosti
(bolnišnica, več vrst srednjih šol ipd.). Podobne funkcije ima tudi koro213
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ško somestje Ravne—Slovenj Gradec—Dravograd, kjer pa je prebivalstveno zaledje za polovico večje kot pri Trbovljah ali pri Velenju.
V novejši razpravi o regionalizaciji Slovenije poudarja Ilešič (9), »da se
je treba za neko splošno regionalizacijo Slovenije opreti močno tudi na
drugo shemo, . . . upoštevajoč poleg prirodne tudi zgodovinsko in sodobno gravitacijsko policentričnost Slovenije«. Že njegova starejša študija
v tem pogledu razlikuje pet glavnih regionalnih enot, med njimi tri glavne »makroregije« z izrazitimi središči. V okviru te novejše, »splošni uporabi namenjene sheme gravitacijske regionalizacije« najdemo Velenje v
okviru »savinjsko-zgornjesotelske makroregije s središčem v Celju kot
del osrednje regije« Savinjske Slovenije (II A) poleg še dveh »regij«.
Zgornje Savinjske Slovenije (II b; občina Mozirje) in subpanonske regije savinjsko-obsotelske Slovenije« (II c; občini Šentjur in Šmarje).
Hidrografsko na Dravsko dolino navezani jugoslovanski del Koroške z
občino Radlje pa je vključen kot »koroška regija« (III c) v večjo enoto
vse Severnovzhodne Slovenije.
Ta regionalizacija, ki je še bolj kot predhodna izvedena povsem iz
funkcijskih kriterijev, poudarja povezanost Velenja in šaleške doline z
drugim središčem v tem najbolj razvitem delu Savinjske Slovenije, s Celjem in, z vključitvijo še občine Laško, povezanost s komunikacijskim
sistemom tega območja okrog vozlišča pri Celju. Skratka, poudarek je
na širšem sistemu naselij v osrednjem delu sicer širšega savinjsko zgornjesotelskega območja, v nekem smislu na celjski- oziroma točneje na
celjsko-velenjski — urbani regiji z dvema osnovnima in več manjšimi
urbanimi in industrijskimi jedri —. Le-ta skupaj tvorijo tudi to, kar bi
nemara lahko označili kot »pol razvoja« za ta savinjsko-zgornjesotelski
del Slovenije. V tej regionalizaciji tako ni več nakazana neposredna povezava Zgornje Savinjske doline pretežno proti Velenju v smislu podenote tipa »mezoregija« (ki ga Ilešič opušča). Le-ta je povezana z »osrednjo regijo« kot celoto.
Velenje bi se moglo uveljaviti kot center znatnejšega območja, če bi
zajelo gravitacijsko še območje »koroške regije« ali vsâj vse tri tja nedvomno spadajoče občine: Slovenj Gradec, Dravograd in Ravne. V tem
obsegu bi tako maksimalno možno gravitacijsko zaledje Velenja (vključno z mozirsko občino) zajemalo blizu sto tisoč prebivalcev (leta 1971
92.171), torej ne bistveno manj kot npr. »goriška regija« ali »novomeška
(vzhodno-dolenjska) regija« v smislu koncepta urbanega sistema za Slovenijo (10). Vsekakor bi Velenje imelo na tako omejenem ozemlju povsem periferno lego. Območje bi spričo aglomeriranega prebivalstva v
dolini Meže in Mislinje imelo populacijsko težišče vsaj v enaki meri, če
ne pretežno, na Koroškem. Celo pri znatnem nadaljnjem razvoju Velenja
bi obstajali dve ločeni ali pa več manjših enakovrednih središč. Pač pa bi
Velenje, če bi vobče moglo postati dominantno središče takšnega šaleškokoroškega območja, imelo pogoje za razvoj bolj specializiranih storitvenih dejavnosti, kot jih imajo v Sloveniji vsi centri s tako velikimi gravitacijskimi območji. Toda takšen razvoj ni preveč verjeten. Na Koroškem, bodisi v Ravnah ali v Slovenj Gradcu, so že razvite nekatere take
specializirane storitvene dejavnosti za koroško gravitacijsko zaledje. Še
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več, začeti proces kristaliziranje centralnih funkcij v tem delu Slovenije
bi prej pomenil možnost navezave Velenja oziroma Šaleške doline proti
Slovenj Gradcu ali Ravnam, seveda če ne bi bilo v bližini dobro opremljeno Celje! Razvijati Velenje kot eno od dominantnih gravitacijskih
središč Slovenije s pritegnitvijo koroških občin proti Velenju, tedaj ni
preveč smotrno. Koroška, kjer je v dolinah Meže, Mislinje in Drave znatna zgostitev industrijskega in urbaniziranega prebivalstva, bi s forsiranjem razvoja bolj specializiranih storitvenih dejavnosti v Velenju namesto v koroški regiji veliko izgubila. Takšen razvoj bi bil za Koroško
spričo njene periferne lege v odnosu do Celja ali do Maribora povsem
neustrezen. Iz Raven je npr. v vsako od obeh smeri nekaj čez 60 km,
medtem ko je Velenje le 24,5 km stran od Celja).
Razvojne perspektive Velenja v odnosu do Celja moremo do neke
mere primerjati tudi z dosedanjim razvojem Kranja in njegovim odnosom do Ljubljane in osrednjeslovenske (ljubljanske) regije. Kot pri Velenju v najnovejši dobi, tako je tudi pri Kranju v polpretekli dobi bila
osnova za razvoj predvsem industrializacija, ki je do danes omogočila
razvoj Kranja do velikosti skoraj 30 tisoč prebivalcev. Enako kot Kranj
je pa tudi Velenje razmeroma blizu večjega in tudi glede na prometno
lego pomembnejšega gravitacijskega žarišča. Vendar pa je razdalja med
Velenjem in Celjem manjša kot med Kranjem in Ljubljano. Določena
paralela je še v naslednjem: tako v primeru Kranja, kot v primeru Velenja, imamo v bolj oddaljenem zaledju Ljubljane in Celja še eno pomembnejše gospodarsko središče, Jesenice (oziroma zgornjegorenjsko
somestje) in Ravne (oziroma Slovenj Gradec ali koroško somestje), ki
jih še dosegajo določene gravitacijske silnice Ljubljane oziroma Celja (v
zadnjem primeru tudi Maribora). Tako Jesenice kot Ravne (ali Slovenj
Gradec) sta tudi jedri manjšega dokaj zaključenega regionalnega gravitacijskega zaledja, v prvem primeru za dve, v drugem za tri ali celo štiri
sosednje občine. Ti območji v obeh primerih »odjedata« sicer možno
večje oziroma maksimalno gravitacijsko zaledje, ki ga po drugi strani
»odjeda« seveda tudi bližnja Ljubljana v prvem in bližnje Celje v drugem primeru. Tu pa se paralele v glavnem tudi končajo.
Iz njih bi bilo težko sklepati na podobni dolgoročni razvoj gravitacijskih povezanosti, saj obstajajo v taki modelski podobi tudi znatne
razlike. Le-teh pri perspektivi tako Kranja kot Velenja ne gre prezreti,
ne glede na to, da pri sedanji stopnji rasti obe mesti utegneta do leta
2000 doseči 40 ali 50 tisoč prebivalcev. Zgornja Gorenjska (vsaj njen
jedrni del v trikotu Radovljica—Bled—Jesenice) bo spričo boljše dostopnosti do Ljubljane (Radovljica 45 in Jesenice 60 km) in predvidene
avtoceste dosti bolj izpostavljena vplivom Ljubljane kot pa koroško somestje vplivom Celja (62 km iz Slovenj Gradca, ter kar 82 km iz Raven) ali pa Maribora (v približno enaki oddaljenosti). Oddaljenost tedaj
bolj ščiti avtohtoni razvoj centralnih funkcij regionalnega značaja na
Koroškem kot na Zgornjem Gorenjskem. Vloga Velenja pač ne more biti
večja ali drugačna kot vloga Kranja v podobni vmesni legi.
Dejstvo, da je nesporno gravitacijsko zaledje Velenja le območje istoimenske občine in — ob morebitni boljši prometni povezanosti — le še
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sosednje občine Mozirje ter da Velenje nima za razvoj nekaterih storitvenih (zlasti družbenih) dejavnosti tako dobrih pogojev kot bolj periferno ležeča Slovenj Gradec ali Ravne, pa ne pomeni, da že sedaj nima
pogojev za določeni, vendar ožji sklop dejavnosti, ki presegajo raven
središča srednjevelike občine. To še bolj velja za bodočnost, ko se bo povečalo število potrošnikov v mestu in občini na 40 ali več tisoč prebivalcev. Druga spodbujajoča okoliščina je prevlada urbanega prebivalstva,
ki ima objektivno večje zahteve in potrebe glede ustreznih storitev. Tu
je verjetno glavna osnova za že začeti in za kasnejši še močnejši razvoj
večjega števila bolj specializiranih storitvenih dejavnosti in to tudi tistih, ki jih pri današnji stopnji družbeno gospodarskega razvoja morejo
smiselno in racionalno imeti le v redkejših najpomembnejšh regionalnih
središčih ali v bolj perifernih obmejnih območjih Slovenije. Velenje je
že doseglo raven razvoja, ko ne more več shajati brez bistveno boljše in
kvalitetnejše opremljenosti s storitvenimi funkcijami, pa četudi bo ostalo
njegovo regionalno zaledje slejkoprej omejeno.
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THE NEW TOWN OF VELENJE — A GROWTH POLE
OR A REGIONAL CENTRE
Vladimir K o k o l e
(Summary)
The new town of Velenje, formerly a mining village, is developping various
new manufacturing industries and rapidly expanding (population 15 thousand,
over 20 thousands in agglomeration). As a central place, however, it does not
offer more than any centre of a comune of this size (just over 30 thousand
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people). The question is raised about possible development of more specialised
central functions that would upgrade it to a higher rank of a »regional« (or
»subregional«) centre. The author considers the accessibility to such existing
centres in Slovenia and draws analogies with some similar cases. As the town
is close to Celje the proper regional centre in that part of Slovenia (15 miles),
and there is another larger agglomeration further away at Ravne—Slovenj Gradec, along the same transportation axis, which already, has some »subregional«
functions and is protected by distance (45 miles from Celje or Maribor), the
potential service area of Velenje is likely to remain limited. So the author thinks
that a maximum size service area of some 60 thousand people b y the year 2000
would still be too small for a fully-fledged »regional« or even »subregional«
centre. He believes, however, that some of the specific central activities of this
type can develop at Velenje in the future because of the prosperity of the new
town and in response to the needs of the increasing urban population itself.
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